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                                                            Α Π Ο Φ Α  Η 

    ΘΕΜΑ: Πποκήπςξη  εξεηάζευν  ςποτηθίυν  δικηγόπυν  B΄   εξεηαζηικήρ   
                                                       πεπιόδος   2018   

                                      Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ  ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ 

                         ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

   

   ΄Δρνληαο  ππφςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο  ησλ  άξζξσλ α) 2 θαη 3 ηνπ λ.2690/1999 «Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄45) φπσο ηζρχνπλ, β) 6 θαη 18 έσο 22 ηνπ 

λ.4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ» (Α΄ 208) 

2. Τελ 22631νηθ/17.4.2018 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Υπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, Γ.Α.Γ. ζην Γεληθφ  Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ,…» (Β΄ 1450) 

3. Τε κε αξηζκ. 67514νηθ./14.9.2015 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ «Τξφπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

ππνςήθησλ δηθεγφξσλ» (Β΄ 2014), φπσο ηζρχεη     

4. Τε κε αξηζκ. 67001/15.9.2015  θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ :«Καζνξηζκφο 

παξαβφινπ δηαγσληζκνχ ππνςεθίσλ δηθεγφξσλ» (Β΄ 2016) φπσο  ηζρχεη  θαη                                                                                      

5. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε  

ζε βάξνο ηνπ   Κξαηηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ  

                                                 Α π ο θ α ζ ί ζ ο ς μ ε   

  Πξνθεξχζζνπκε εμεηάζεηο ππνςεθίσλ δηθεγφξσλ Β΄ εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ 

2018 γηα φινπο ηνπο Γηθεγνξηθνχο Σπιιφγνπο, νη νπνίεο ζα δηελεξγεζνχλ ζηηο 

έδξεο ησλ Δθεηείσλ ηεο Φψξαο, Παξαζθεπή 14.12.2018, Σάββαην 15.12.2018 

θαη Κπξηαθή  16.12.2018. Οη εμεηάζεηο είλαη γξαπηέο  θαη δηεμάγνληαη θαηά ηελ ίδηα 

εκέξα θαη ψξα ζε φια ηα Δθεηεία, ζε ρψξν πνπ ππνδεηθλχεη ε αξκφδηα 

Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή  θάζε  Δθεηείνπ. 

  



  

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο  εμεηάζεηο  έρνπλ Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο-

κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιινπ θξάηνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Φψξνπ, θάηνρνη πηπρίνπ λνκηθνχ ηκήκαηνο λνκηθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ  Ιδξχκαηνο ησλ αλσηέξσ θξαηψλ  ή  πηπρίνπ άιιεο  Φψξαο, 

εθφζνλ απηφ έρεη αλαγλσξηζηεί σο ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ζχκθσλα κε ηηο 

λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Έιιελαο ην γέλνο  κπνξεί λα δηνξηζηεί δηθεγφξνο κεηά απφ 

άδεηα ηνπ Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γ.Α.Γ., χζηεξα απφ  γλψκε ηνπ  νηθείνπ 

δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ. Όινη νη αλσηέξσ ζα πξέπεη, κέρξη ηελ ηειεπηαία 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη  άζθεζε  

δεθανθηψ (18) κελψλ.  

  Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο νθείινπλ κέρξη ηελ Πέκπηε      

6.12.2018 λα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ζην Γξακκαηέα ηεο 

Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θάζε Δθεηείνπ, ζπλππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε - 

ππεχζπλε δήισζε πεξί κε  ππαγσγήο ηνπο  ζηα  θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα 

ησλ  άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ Κψδηθα  Γηθεγφξσλ. Σηελ σο άλσ  αίηεζε-ππεχζπλε  

δήισζε  επηζπλάπηνληαη  επίζεο:  

 α)  πηζηνπνηεηηθφ  άζθεζεο, 

 β) παλεπηζηεκηαθφ  πηπρίν ή αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 

 γ)  θσηναληίγξαθν  αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή  δηαβαηεξίνπ   θαη, 

 δ) παξάβνιν πνζνχ χςνπο εμήληα πέληε (65) επξψ ή ηξηάληα (30) επξψ, εθφζνλ 

ν ππνςήθηνο ζπκκεηείρε ζε πξνεγνχκελε εμέηαζε θαη απεξξίθζε, πνζά πνπ ζα 

πηζησζνχλ ζηνλ ΚΑΔ 3741 «Παξάβνιν απφ θάζε αηηία». Σην δηπιφηππν ζα 

αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε αηηηνινγία «Σπκκεηνρή 

ζηηο εμεηάζεηο ππνςήθησλ δηθεγφξσλ Β΄ πεξηφδνπ 2018». Υπάξρεη δπλαηφηεηα 

θαηαβνιήο ησλ σο άλσ πνζψλ θαη κε ειεθηξνληθφ παξάβνιν (θσδηθφο 7793 γηα 

ηα 65 επξψ θαη 8714 γηα ηα 30 επξψ). 

  Τα ζέκαηα είλαη θνηλά γηα ηνπο ππνςήθηνπο φιεο ηεο Φψξαο θαη δηαηππψλνληαη 

απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ πνπ ζπλεδξηάδεη ζηελ Κεληξηθή  

Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. 

 Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη γξαπηψο ζε: α) Αζηηθφ  Γίθαην & Πνιηηηθή Γηθνλνκία, 

β) Πνηληθφ  Γίθαην  &  Πνηληθή  Γηθνλνκία, γ)  Δκπνξηθφ  Γίθαην, δ) Γεκφζην 

Γίθαην, Γηνηθεηηθή  Γηαδηθαζία &  Γηνηθεηηθή  Γηθνλνκία θαη ε) Κψδηθα  Γηθεγφξσλ 

&  Κψδηθα  Γενληνινγίαο.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  Τν πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

 - Παξαζθεπή 14.12.2018 θαη ψξα 17.00-19.00: Πνηληθφ Γίθαην θαη Πνηληθή   

Γηθνλνκία 

 - Σάββαην  15.12.2018  θαη ψξεο: 

   i)  10.00-12.00: Αζηηθφ Γίθαην θαη Πνιηηηθή Γηθνλνκία  

   ii) 14.00-16.00: Δκπνξηθφ Γίθαην 

-  Κπξηαθή  16.12.2018 θαη ψξεο: 

 i) 10.00-12.00: Γεκφζην Γίθαην, Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζία θαη Γηνηθεηηθή 

Γηθνλνκία  

   ii) 14.00-16.00: Κψδηθαο Γηθεγφξσλ θαη  Κψδηθαο Γενληνινγίαο.    

   Η  απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί  ζηελ Δθεκεξίδα  ηεο Κπβεξλήζεσο. 

                                                                                                 Με ενηολή  Τποςπγού 
                                                                                               Ο  Γενικόρ   Γπαμμαηέαρ 
                                                                                                   Γεώπγιορ   άπληρ                                                                                           

 


